
The Green Badge   

(Recycling)                         

      شبرة صذيق انبيئت 
 

 

 يتطهببث انشبرة:

انشبرة تسعى انى تشجيع انكشبف عهى اٌ يتبع اسهىة حيبة أقم ضررا ببنبيئت و اٌ 

 يببدر ببنتىعيت ألهًيت انحفبظ عهى انًىارد و انبيئت.

 

 أشببل و زهراث 
 

 األبحبث انروحيت:

 
 –ِعجضاث اعخخذَ فيهُ هللا ِعطيبث لٍيٍت ٌعًّ ِعجضة وبيشة )اشببع اٌجّىع  ٣. ١

 ِعجضة ربٌزت ِٓ اخخيبسن .. ( –عشط لبٔب اٌجٍيً 

 

 األبحبث انثقبفيت:

 

و اششح عٍّيت  ِىاد يخُ اعبدة حذويشهب ٣ِب ِعًٕ إعبدة اٌخذويش؟ حذذد عٓ  .١

 .اعبدة حذويشهب.

 

 (سهى يىو االيتحبٌي)  انعًهى:

 

   (Reused or Recycled)ِٕخجبث ِٓ ِىاد ِغخخذِت فً اٌبيج ٥صٕع  .١
 )بذوْ ششاء ِىاد اضبفيت(

. يغٍُ حمشيش يىَ االِخذبْ عٓ اٌغٍىويبث االيجببيت اٌخً لّج بهب ٌٍذفبظ عًٍ ٢

 اٌبيئت خالي فخشة االٌخذبق ببٌشبسة.

 

 

 

 

 

 

 

 



 كشبفت و يرشذاث 
 

 األبحبث انروحيت:

 
 شبوي( –ُ هللا ٌٕبط فعبٌت و ِؤرشة )ِزبي: األٔبب ِىعً األعىد أشخبص دىٌه ٤ .١

بذذ عٓ اٌبيئت اٌخً خٍمهب هللا ٌالٔغبْ ٌيعيش فيهب )ِٓ خالي عفش اٌخىىيٓ .٢

حىٍُ عٓ اٌخٍيمت. هً حعخمذ اْ هٕبن اخخالفبث بيٕهب و بيٓ  -االصذبح األوي(

 اٌبيئت اٌخً ٔعيش بهب اآلْ؟ و اْ وجذث ِب هً؟

 

 

 انثقبفيت: األبحبث

 

ِب هً أهذاف اٌخّٕيت اٌّغخذاِت ويف ظهش هزا اٌّصطٍخ و ِب ِعًٕ االعخذاِت؟  .١

 ٌألُِ اٌّخذذة؟ 

What is meant by “Sustainability”? When was this term first 
known and what are the UN sustainable development goals 

(SDGs)? 

 و اششح عٍّيت اعبدة حذويشهب. ِىاد يخُ اعبدة حذويشهب ٥حذذد عٓ . ٢

٣ .What is meant by Biomimicry? Discuss Sustainability 

through biomimicry. 

 

 )يسهى يىو االيتحبٌ(  انعًهى:

 

ِٓ ودً خيبٌه. يجب اْ يىىْ رو   biomimicry productصُّ  .١

 اعخخذاَ/ِفيذ.

اٌغٍىويبث االيجببيت اٌخً لّج بهب ٌٍذفبظ عًٍ  . يغٍُ حمشيش يىَ االِخذبْ ع٢ٓ

 اٌبيئت خالي فخشة االٌخذبق ببٌشبسة.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 يرشحيٍ جىانت و كرفالث 
 

 األبحبث انروحيت:

 
ِبء (. –اعخخذاِبث ٌٍّبدة فً اٌطمظ اٌىٕغً )ِزبي: اٌخبض و اٌخّش  ٣بذذ عٓ  .١

 اششح طمظ حذىٌهُ اًٌ أعشاس ِمذعت ببٌخفصيً.

ارجع الى سفر أشعياء  – God the restorerهللا "المرمم" . بحث عن ٢

 و االصحاح األول. ٨٥االصحاح 

 

 

 األبحبث انثقبفيت:

١. What is meant by Biomimicry? Discuss Sustainability 
through biomimicry. 

٢ .What is a Green Building Rating System? Choose 2 Rating 

Systems and give examples of buildings that earned the 

certificates of these systems.  

ة أكثر . اكتب تقرير عن شركة مصرية اتبعت نمط صديق للبيئة / قامت بمبادر٣

environment-friendly. 

 

 )يسهى يىو االيتحبٌ(  انعًهى:

 

ِٓ ودً خيبٌه. يجب اْ يىىْ رو   biomimicry productصُّ  .١

 اعخخذاَ/ِفيذ.
  ظ على البيئة )مشروع جماعى(ا. القيام بحملة توعية للحف٢

. يغٍُ حمشيش يىَ االِخذبْ عٓ اٌغٍىويبث االيجببيت اٌخً لّج بهب ٌٍذفبظ عًٍ ٢

 ذبق ببٌشبسة.اٌبيئت خالي فخشة االٌخ

 

 

 

 

 

 



 تنبيهبث

 
  ِىاعيذ ايsessions 

 

 ِغبء  ٠٣٧٧دخً  ٠٣٣٧يىٌيى ِٓ  ٢١أشببي و صهشاث: األدذ 

 ِغبء ٠٣٧٧دخً  ٠٣٧٧ٌيى ِٓ يى ٢٢ذاث: االرٕيٓ وشبفت و ِشش

 ِغبء ٠٣٧٧دخً  ٠٣٧٧يىٌيى ِٓ  ٣٧ِششذيٓ و وشفالث: اٌزالربء 

 

 :ْأغغطظ ١٠االرٕيٓ  ِيعبد االِخذب 

  ًٍحغٍيُ ابذبد اٌشبسة عbadgessummer2019@gmail.com    و وخببت اي

subject   ْبعٕىا“Recycling Badge” 

 (email)ٍِذىظت هبِت: يخُ حغٍيُ األبذبد عٓ طشيك اٌبشد االٌىخشؤً فمط 
  أغسطس انسبعت انعبشرة يسبء ٨األبحبث: انخًيس  الرسبلآخر ييعبد 
  :يهحىظبث هبيت عٍ األبحبث 

 وّشجع ٌٍبذذ   Wikipediaغيش ِغّىح ببعخخذاَ  -
 بشجبء عذَ إٌمً اٌىًٍ بً اعبدة صيبغت اٌىالَ  -
 اعخخذَ وخب وال حعخّذ وٍيت عًٍ االٔخشٔج -
 اوخب اٌّشجع اٌزي أخزث ِٕه اٌّعٍىِبث -

 
 

 ٌالعخفغبس:

 20112402210ِبسحيٕب ِبهش 

 20110101210أٔخىًٔ عبًِ 
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